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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

seCreTarIa MuNICIPal de oBras e 
INFraesTruTura - sMoBI

CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 
de Belo HorIZoNTe – urBel

aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI CC 001/2021
ProCesso N .º 01-018 .423/21-10
oBJeTo: serviços e obras de urbanização da rua Tirol, no Conjunto 
Taquaril .
ModalIdade: Concorrência .
TIPo de lICITaçÃo: Menor Preço, aferido de forma global .
reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por Preço unitário .
daTa do JulGaMeNTo: dia 08 de junho de 2021  .
HorÁrIo do JulGaMeNTo: 09h  .
oBTeNçÃo do edITal: o texto integral do edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados no site https://prefeitura .pbh .
gov .br/licitacoes . Caso o interessado não consiga acessá-lo pelo site 
poderá retirá-lo na suad – Protocolo Geral da urbel, localizada em 
Belo Horizonte/ MG, na av . do Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, 
segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, mediante agendamento prévio 
junto à Comissão Permanente de licitação pelo e-mail cpl .urbel@pbh .
gov .br , em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de 
um CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exce-
ção do apêndice VI do anexo I, com a comprovação de recolhimento 
do valor conforme previsão editalícia .

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

6 cm -28 1474766 - 1

suBseCreTarIa de adMINIsTraçÃo e loGÍsTICa
dIreTorIa CeNTral de CoMPras

CoMuNICado de adIaMeNTo de reCeBIMeNTo de 
eNVeloPes de doCuMeNTaçÃo e sessÃo PÚBlICa

CHaMaMeNTo PÚBlICo Nº 001/2021
ProCesso Nº . 01 .018889 .21 .06

objeto: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à 
saúde suplementar registradas na agência nacional de saúde (aNs) . a 
Comissão Permanente de licitações, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados que devido à necessidade de prazo para res-
ponder a impugnação e os pedidos de esclarecimentos apresentados, 
a sessão Pública do certame em epígrafe, inicialmente agendada para 
o dia 04/05/2021, foi adiada para o dia 06/05/2021 . o horário limite 
para entrega dos envelopes e a abertura da Sessão Pública fica mantido. 
Comissão Permanente de licitações

4 cm -30 1475942 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE PArA 
GErENCiAmENTo DA rEDE DE urGÊNCiA E 

EmErGÊNCiA DA mACro SuDESTE – CiSDESTE .
aVIso de reTIFICaçÃo de edITal

ProCesso 031/2021 . PreGÃo PreseNCIal013/2021- edITal 
021/2021 . o CIsdesTe torna público aos interessados que houve reti-
ficação no Termo de Referência do edital em relação a especificação 
do item 01 – Aluguel de 3 (tres) Impressoras. Diante da alteração, fica 
remarcada a sessão de julgamento para o dia 20/05/2021, às 09:00 h . o 
edital e sua retificação estão disponíveis no site www.cisdeste.com.br. 
Juiz de Fora, 30/04/2021 . Pâmela Marques de souza – Pregoeira .

3 cm -30 1475607 - 1

SAAE DE LAGoA DA PrATA-mG
 Torna Público: PreGÃo PreseNCIal Nº . 028/2021: objeto: aqui-
sição de Lubrificantes. Abertura: 13/05/2021-9:00h. Edital: www.saa-
elp .mg .gov .br . Joana r . o . lacerda . lagoa da Prata, 30/04/2021 .

1 cm -30 1475645 - 1

CoNSorCio iNErmuNiCiPAL DE SAuDE 
DA rEGiAo DE ALmENArA/mG. 

CredeNCIaMeNTo 001/2021 . Torna público que se encontra 
aberto, Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de servi-
ços na área de atendimento médico ambulatorial, diagnóstico, terapias, 
exames de imagens, biópsias, endoscopias, exames laboratoriais dentre 
outros pela Tabela diferenciada, destinados a pacientes da rede sus-
sistema Único de saúde dos municípios consorciados . o envelope com 
a documentação poderá ser entregue à partir do dia 06/05/2021 das 
8h30min até 11h30min, na sede do CIsral, av . olindo de Miranda, 
1713 – Bloco C - São Francisco/Almenara - MG. O edital ficará aberto 
por um ano, a contar de sua publicação e poderá ser obtido através do 
e-mail comprascisral@hotmail .com . CPl .

3 cm -30 1475585 - 1 21 cm -29 1475188 - 1

BUSSOLA DO INVESTIDOR S.A.
CNPJ 12.018.490/0001-32 NIRE 31300132323

Às 10:00 horas do dia 11 de março de 2021, 
em sua sede social, na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua 
Antônio de Albuquerque, nº 717, sala 1303 e 1304, bairro Savassi, 
CEP: 30.112-011. Presente a totalidade dos 
acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro 
de Presença de Acionistas, razão pela qual foram dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do Parágrafo 4º do art. 124 
da Lei nº 6.404/76. A Assembleia foi presidida pelo Sr. Paulo 
de Tarso Gomide Castro Silva, secretariado pelo Sr. Felipe Menezes 
Machado. Deliberar sobre: (i)
da Assembleia Geral realizada no dia 17 de dezembro de 2020, com 

refere ao aumento de capital da Companhia; e (ii)
Estatuto Social da Companhia, que integra a Ata da Assembleia 
Geral realizada no dia 17 de dezembro de 2020 como Anexo, 

social. Os acionistas 

Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 17 de dezembro 
de 2020, arquivada em 28 de dezembro de 2020, sob o registro 
nº 8155683 (“AGE”). O valor do Crédito detido pelos acionistas 
da Companhia (Paulo de Tarso Gomide Castro, Felipe Menezes 
Machado, Leonardo Conegundes Martinez e Mateus Vieira Lana) 
contra a Companhia, em razão de mútuos realizados, é de R$ 

ata da AGE. Considerando que na redação da ata da AGE constou 
o valor errado do Crédito e, consequentemente, o valor errado do 
aumento do capital social, fez-se necessária sua  
integral, passando a vigorar nos seguintes termos: Considerando 
que os acionistas da Companhia (Paulo de Tarso Gomide Castro, 
Felipe Menezes Machado, Leonardo Conegundes Martinez e Mateus 
Vieira Lana), possuem um crédito no valor de R$60.000,00 (sessenta 
mil reais) contra a Companhia em razão de mútuos conversíveis 
realizados, foi deliberado, por unanimidade, pela conversão da dívida 
em participação societária. Portanto, os acionistas deliberaram pelo 
aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 60.000 
(sessenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão unitário aproximado de R$ 1,00 (um real). 
As ações emitidas foram integralmente subscritas e totalmente 
integralizadas por meio da conversão do mútuo em participação 
societária, da seguinte forma pelos acionistas: (i) - 15.000 (quinze 
mil) ações ordinárias nominativas pelo Acionista 

, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 27/12/1986, portador do documento de 
identidade n° MG-14.259.979, expedida pela SSP/MG, inscrito sob o 
CPF nº 080.886.896-94, residente e domiciliado na Rua Conselheiro 
Lafaiete, nº 724, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, 
sob o CEP 31030-010 (“Felipe”). (ii) - 15.000 (quinze mil) ações 
ordinárias nominativas pelo Acionista 

, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 26/01/1987, portador de documento 
de identidade nº MG 12607157, expedida pela SSP/MG, inscrito no 
CPF sob o n° 087.233.986-63, residente e domiciliado na Rua Rio 
Grande do Norte, nº 1.473, apto. 1505, Bairro Funcionários, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30130-131 (“Leonardo”). (iii) - 15.000 (quinze 
mil) ações ordinárias nominativas pelo Acionista 

, brasileiro, solteiro convivente em união estável, empresário, 
nascido em 18/07/1986, portador do documento de identidade n° 
MG-14.104.878, expedida pela SSP/MG, inscrito sob o CPF nº 
077.452.716-14, residente e domiciliado na Rua Sebastião Velho, nº 
77, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, sob o CEP 05418-040 (“Mateus”). 
(iv) - 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas pelo 
Acionista , brasileiro, casado 
no regime de separação de bens, empresário, nascido em 15/02/87, 
portador de documento de identidade nº MG 10495629, expedida 
pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 081.529.566-94, residente 
e domiciliado na Rua da Groenlândia, nº 375, apto. 1504, Bairro 
Sion, Belo Horizonte/MG, CEP: 30320-060, (“Paulo”). Todos os 
demais acionistas cederam seus direitos de preferência na subscrição 
das novas ações emitidas, nos termos do art. 171, § 6º da Lei nº 
6.404/76. O valor total da emissão será destinado ao capital social 
da Companhia, que passará dos atuais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado por 2.060.000 
(duas milhões e sessenta mil) ações. Dessa forma, foi aprovada 
também a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passa a vigorar com os seguintes termos: Art. 5º. O capital social 
da Companhia é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado 
por 2.060.000 (duas milhões e sessenta mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Os acionistas aproveitaram, por 

Estatuto Social, após as correções feitas e em substituição ao Estatuto 
Social anexo à ata da AGE. 

conteúdo da ata, e suspenderam os trabalhos para a lavratura desta 
ata no livro próprio, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. 

Mesa: Paulo de Tarso Gomide Castro – Presidente, Bruno 
Cândido Barroso – Secretário. Acionistas: Paulo de Tarso Gomide 
Castro, Felipe Menezes Machado, Leonardo Conegundes Martinez 

original, lavrada em livro próprio.  

23 cm -29 1475066 - 1

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 31.300.136.973 

 (Companhia Aberta de Capital Autorizado)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores acionistas da COMPANHIA DE LOCAÇÃO 
DAS AMÉRICAS (“Companhia”) convocados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”) a ser 
realizada, em segunda convocação, no dia 10 de maio de 2021, às 
14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, 
n° 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-457, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:(a) deliberar sobre a 

Companhia, de modo a adequá-lo às exigências do Novo Mercado. 
(b) 

Comitês Estatutários da Companhia. (c) 

modo a adequar os critérios para consideração do Conselheiro 
Independente. (d) 
Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, de modo a estabelecer 
os critérios para caracterização do Conselheiro Independente. 
(e) 
do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequar as regras 
aplicáveis às reuniões trimestrais do Conselho de Administração que 
contenham reportes do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão 
de Riscos. (f) 

aplicáveis à aprovação e criação dos regimentos internos dos Comitês 
da Companhia.(g) deliberar sobre a inclusão do inciso (xxix) do 

regras aplicáveis à aprovação do código de conduta da Companhia. 
(h) 
Estatuto Social da Companhia, de modo a adequar a competência do 
Conselho de Administração para estabelecer a política e os valores de 

(i) deliberar 

da Companhia. (j) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da 
Companhia, caso aprovadas as alterações promovidas nos itens (a) 
a (i) acima, consolidando a sua redação. 

trabalhos da Assembleia Geral, a Companhia solicita aos Senhores 
acionistas que pretendam tomar parte na Assembleia Geral ora 

dias úteis antes da data da sua respectiva realização (isto é, até às 
14:00 horas do dia 06 de maio de 2021: (i) comprovante expedido 

Lei das Sociedades 
por Ações”), e/ou relativamente aos acionistas participantes da 

respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente 
datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia 
Geral; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado 

representação por procurador. Sem prejuízo, os Senhores acionistas 
ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral 
munidos de documentos que comprovem a sua identidade e os seus 

(i) 
ter sido outorgados há menos de 1 (um) ano e para procurador que 
seja acionista da Companhia, administrador da Companhia, advogado 
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 

(a) se pessoa jurídica: 
o acionista pode ser representado por seus representantes legais ou 
por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e 

(“Código Civil”), não havendo necessidade, neste caso, de que o 
procurador seja acionista, administrador da companhia, advogado 
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 

(b) : o 
acionista por ser representado pelo seu administrador e/ou gestor 

seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil, não 
havendo necessidade, neste caso, de que o procurador seja acionista, 
administrador da companhia, advogado regularmente inscrito nos 

e (ii) ser acompanhados dos documentos que comprovem os poderes 

o caso. Solicitamos aos Senhores acionistas que depositem ou enviem 
(i) para a sede social 

da Companhia, situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, 
bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, CEP 30380-457, aos cuidados do Departamento Jurídico da 
Companhia; ou (ii) por correio eletrônico assembleias@unidas.com.
br
realização da Assembleia Geral ora convocada (isto é, até às 14:00 
horas do dia 06 de maio de 2021). Considerando que as matérias 
constantes da Ordem do Dia a serem analisadas na Assembleia 

Artigo 21-A da Instrução CVM 481, a Companhia esclarece que não 

voto por meio do boletim de voto a distância.  Todos os documentos 
pertinentes à Ordem do Dia a serem analisados ou discutidos na 
Assembleia Geral, incluindo este Edital de Convocação, a Proposta 
da Administração da Companhia, bem como aqueles exigidos nos 

da Instrução da CVM 481, encontram-se disponíveis aos Senhores 
acionistas, a partir desta data: (i) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão na rede mundial de computadores (www.b3.com.br); (ii) na 
página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.
br); (iii)
mencionado; e (iv) na página da Companhia na rede mundial de 
computadores (ri.unidas.com.br).  Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 
2021. EDUARDO LUIZ WURZMANN - Presidente do Conselho 
de Administração

  

22 cm -29 1475010 - 1

COGNA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ nº 02.800.026/0001-40 - NIRE: 31.300.025.187

Companhia Aberta
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do Artigo 8º, parágrafo 1º do Estatuto Social da Compa-
nhia, ficam os senhores acionistas da Cogna Educação S.A. (“Compa-
nhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 11 
de maio de 2021, às 15:00 horas, de modo exclusivamente digital, 
para deliberarem sobre a proposta de reforma e consolidação do Esta-
tuto Social da Companhia, a fim de (i) adequar o Estatuto Social às 
regras aplicáveis ao segmento especial de listagem do Novo Mercado 
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; (ii) prever que a indicação dos 
membros do Conselho de Administração, de membros de comitês de 
assessoramento e de Diretores da Companhia obedeçam aos critérios 
a serem previstos em Política de Indicação de Administradores da 
Companhia; (iii) reduzir o número máximo de membros do Conselho 
de Administração; e (iv) incluir dispositivo que busque assegurar a 
dispersão acionária da Companhia. Esclarecimentos: Conforme au-
torizado pelo art. 21-C, § 3º, da Instrução CVM nº 481/09, a Assem-
bleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os se-
nhores acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico, 
através da plataforma digital Microsoft Teams, nos termos da Instru-
ção CVM nº 481/09. Observados os procedimentos previstos neste 
Edital de Segunda Convocação e conforme o disposto no art. 5º, § 3º, 
da Instrução CVM nº 481/09, a fim de participar e votar por meio do 
sistema eletrônico, o acionista deverá enviar à Companhia (via ende-
reço de e-mail dri@kroton.com.br), com no mínimo 2 dias de antece-
dência da data designada para a realização da Assembleia (isto é, até 
9 de maio de 2021): (i) confirmação de participação na Assembleia 
com aviso de recebimento; e (ii) os documentos indicados no parágra-
fo seguinte deste Edital de Segunda Convocação. O acesso via Micro-
soft Teams está restrito aos acionistas que se credenciarem dentro do 
referido prazo e conforme os procedimentos acima. Os seguintes do-
cumentos são de envio obrigatório pelo acionista para viabilizar a sua 
participação: (i) comprovante expedido pela instituição financeira 
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na 
forma do art. 126 da Lei nº 6.404/76; (ii) instrumento de mandato, 
devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da 
Companhia, na hipótese de representação do acionista; e (iii) instru-
mentos que comprovem a identidade do acionista. Após a análise dos 
referidos documentos e a comprovação de titularidade das suas ações, 
a Companhia enviará aos acionistas (ou aos seus representantes ou 
procuradores devidamente constituídos) que manifestaram interesse 
em participar na Assembleia as regras sobre os procedimentos neces-
sários ao acesso e à utilização da plataforma digital Microsoft Teams. 
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer, de forma 
eletrônica, à Assembleia, munido dos documentos que comprovem a 
sua identidade. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer 
problemas operacionais ou de conexão que o acionista possa enfren-
tar, bem como por eventuais questões alheias à Companhia que pos-
sam dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia por 
meio do sistema eletrônico. A Companhia recomenda, ainda, que os 
acionistas se familiarizem previamente com o uso da plataforma digi-
tal Microsoft Teams, e que garantam a compatibilidade de seus res-
pectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por 
vídeo e por áudio). Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acio-
nistas (ou aos seus representantes ou procuradores devidamente cons-
tituídos) que, no dia da Assembleia, acessem a plataforma com, no 
mínimo, 30 minutos de antecedência a fim de permitir a validação do 
seu acesso e a sua participação. A Companhia disponibilizou para a 
Assembleia o sistema de votação a distância, nos termos da Instrução 
CVM nº 481/09, permitindo que seus acionistas exerçam seu direito 
de voto por meio do preenchimento e envio de boletim de voto a dis-
tância (BVD). Conforme a regulamentação aplicável, os acionistas 
deverão enviar seus respectivos boletins de voto a distância, sendo 
que possuem 3 opções de entrega: (i) para os seus agentes de custódia 
que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações 
depositadas em depositário central; (ii) para o escriturador das ações 
de emissão da Companhia, Banco Bradesco S.A., no caso de acionis-
tas titulares de ações depositadas no escriturador; e (iii) diretamente à 
Companhia, aos cuidados do departamento jurídico. Nos termos da 
Instrução CVM nº 481/09, o boletim de voto a distância deve ser re-
cebido até 7 dias antes da data da Assembleia (isto é, até 4 de maio de 
2021, inclusive). Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, as instru-
ções de voto por meio de boletim de voto a distância que tenham sido 
regularmente recebidas pela Companhia para a primeira convocação 
desta Assembleia serão consideradas válidas para a segunda convoca-
ção, ficando tais acionistas dispensados de sua reapresentação.  
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por 
intermédio de prestadores de serviços deverá entrar em contato com 
os seus agentes de custódia ou com o escriturador e verificar os pro-
cedimentos e prazos por eles estabelecidos para emissão das instru-
ções de voto via boletim. O acionista que optar por exercer o seu di-
reito de voto a distância por meio do envio diretamente à Companhia 
deverá encaminhar os seguintes documentos à Rua Santa Madalena 
Sofia, nº 25, 4° andar, sala 01, Bairro Vila Paris, Belo Horizonte, MG 
- CEP 30380-650, aos cuidados da Diretoria Jurídica, Sr. Leonardo 
Augusto Leão Lara: (i) via física do boletim relativo à assembleia 
geral devidamente preenchido, rubricado e assinado; e (ii) cópia au-
tenticada dos documentos indicados no item 12.2.(g) do Formulário 
de Referência e do boletim de voto a distância. Encontram-se à dispo-
sição dos acionistas, na sede social da Companhia, bem como no seu 
site de Relações com Investidores (ri.cogna.com.br) e nos sites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.
b3.com.br), cópias dos documentos referentes à matéria constante da 
ordem do dia, conforme Instrução CVM nº 481/2009.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2021
Nicolau Ferreira Chacur

Presidente do Conselho de Administração

mATErNiDADE oCTAViANo NEVES S/A
 – CNPJ 17 .272 .568/0001-64 . NIre 3130003955-2 . 

aviso de disponibilidade dos documentos da administração . Ficam 
os acionistas da Maternidade octaviano Neves s/a (“Companhia”) avi-
sados que os documentos elencados no art . 133 da lei nº 6 .404/76 refe-
rentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 encontrar-
se-ão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia (rua Ceará nº 
186, Sta. Efigênia, BH/MG), podendo ser acessados de segunda a sexta-
feira em horário comercial e mediante a comprovação da qualidade de 
acionista . Wander Moreira soares . diretor Presidente
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 CoDAmmA – CoNSÓrCio DE 
DESENVoLVimENTo DA árEA DoS muNiCÍPioS 

DA miCrorrEGiÃo DA mANTiQuEirA
CNPJ: 20 .885 .172/0001-05

Presidente: Manoel da silva ribeiro
aVIso de lICITaçÃo – o CodaMMa informa que realizará 
Processo licitatório nº 004/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 
003/2021 no qual consiste na futura e eventual contratação de empresa 
(s), para fornecimento de material elétrico do tipo luminárias led, bra-
ços de iluminação pública e todos os componentes de fixação do braço e 
ligação na rede de baixa tensão, atendendo as necessidades dos municí-
pios consorciados de antônio Carlos/MG Cipotânea e santa rita de Ibi-
tipoca/MG, conforme especificações, quantidades e condições constan-
tes no edital . Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente 
ao objeto da licitação que atendam às condições de habilitação . edi-
tal disponível em:www.codamma.mg.gov.br, mais informações pelo 
e-mail:codammabarbacena@gmail .com ou pelo Tel . (32) 3332-3177 
das 08:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00 . Barbacena/MG 29/04/2021 . 
Pedro Paulo Moreira Teles – Presidente da CPl/Pregoeiro 
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210430201424021.


